Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala
6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8.
Telefon/Fax: +36 76/508-962
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Minden tanévet megelőzően, a Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala felé egy „ADATFELVÉTELI LAP”
kitöltésével minden szülőnek/gondviselőnek jeleznie kell, hogy a következő tanévben, az általános vagy
középfokú oktatási/nevelési intézménybe járó gyermek részére igényel-e intézményi étkezést.
AZ ELEKTRONIKUS ADATFELVÉTELI LAP A KÖVETKEZŐ LINKEN ÉRHETŐ EL:
https://forms.gle/gwTf1W8p65NCgNgt5
BEKÜLDÉSI (LEADÁSI) HATÁRIDŐ: 2021. JÚLIUS 31.
Az Űrlap végén, a Küldés nyomógomb megnyomásakor, a megadott adatok a feladás időbélyegével együtt, védett
területen tárolásra kerülnek, és a megadott e-mail címére válaszairól másolatot küldünk. Beküldöttnek számít az
űrlap, ha a Küldés után az űrlap fejléce alatt megjelenik: Válaszát rögzítettük.
Ha a gyermeknek nem igényel intézményi étkezést (ha az ADATFELVÉTELI LAP „Étkezési igény” részénél a „étkezést
NEM igényelek” jelölte meg), akkor csak az ADATFELVÉTELI LAP kitöltését és hozzánk való eljuttatását kérjük –
jelen esetben elektronikus módon.
Ha a gyermeknek kedvezményes intézményi étkezést igényel, akkor a 8. sz. melléklet benyújtása kötelező, amely
letölthető innen: https://drive.google.com/file/d/1UJJCP-4JmlRm6jZ9NmE1rgybeKx-YkM7/view?usp=sharing
Ha a gyermeknek a kedvezményes intézményi étkezést azért kéri, mert a gyermek „nevelésbe vételét rendelte el a
gyámhatóság”, vagy „utógondozói ellátásban részesül”, akkor a 9. sz. melléklet benyújtása is kötelező, amely
letölthető innen: https://drive.google.com/file/d/1FIBhHWeARqzrBTc279kLgimv3EFhb0NT/view?usp=sharing
Ezek a Melléklet(ek) kitöltés után (TANÉV ELSŐ NAPJÁT MEGELŐZŐ DÁTUMMAL ÉS ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA)
eljuttatandó(k) az intézményhez tartozó Közétkeztetési ügyintézőhöz AUGUSZTUS 31-iG! Ekkor az elbíráláshoz
szükséges, kötelezően benyújtandó, 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-ban előírt dokumentumokat is
csatolni kell!
Ha a gyermek részére „diétás étrend” biztosítását kéri, akkor a gyermek intézményéhez tartozó Közétkeztetési
szolgáltató kitöltött nyilatkozatát, és a kérés alátámasztásául szolgáló „Szakorvosi igazolást”, a gyermek
Közétkeztetési ügyintézőjéhez juttassa el!
A „Hungast” szolgáltató nyilatkozata letölthető innen:
https://drive.google.com/file/d/1rpNn_kKua1CmOXeKM3MoetfWO9ESsoQr/view?usp=sharing
A „Bakos” szolgáltató nyilatkozata letölthető innen:
https://drive.google.com/file/d/1ZLp4rhfUSxrDUhADX8yZag02cMVZkPbh/view?usp=sharing
Diétás étrend igénylése esetén a Nyilatkozat kitöltése előtt vegye fel a kapcsolatot az ügyintézőjével!
A gyermek Közétkeztetési ügyintézőjének és a gyermek intézményéhez tartozó Közétkeztetési szolgáltatójának
elérhetőségét a következő táblázatban találja meg:
https://drive.google.com/file/d/1rMVh5eCHkO4_Ul2t0rqNoqkhLmRhXd-a/view?usp=sharing
Minden évközi változás esetén (megváltozott étkezési igény, intézmény, osztály (csoport), kedvezmény jogcímének,
diétás étrend, fizetés módjának változása) újabb ADATFELVÉTELI LAP rögzítésével tudja jelezni a közétkeztetési
ügyintéző felé a változást.
Köszönettel: Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala

